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ABSTRAK 

Ook Mufrohim,. 2019. IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SPPA : Kajian 

terhadap Efektifitas Peradilan Pidana Anak dalam Dimensi Restorative Justice 

sebagai Upaya Penanggulangan Penuhnya LPKA (Studi di POLRESTABES 

Semarang)”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing. Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum. 

 

Kata Kunci : Efektifitas; Diversi; Restorative Justice; Penuhnya LPKA. 

Anak nakal sebagai pelaku kejahatan seringkali mendapatkan pidana 

akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sebenarnya pemberian hukuman terhadap 

anak nakal yang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan cara diversi, 

menggunakan pendekatan restorative justice untuk pemulihan korban, dan pelaku. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ; (1) Bagaimana implementasi diversi 

dalam proses peradilan anak di Polrestabes Semarang ? (2) Apa faktor 

penghambat implementasi diversi ? (3) Bagaimana hubungan antara pelaksanaan 

diversi di kepolisian dengan kapasitas LPKA. ? 

Penelitian  skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 

yuridis sosiologis dengan menggunakan teori diversi, teori effektifitas, teori 

restorative justice. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer, sekunder 

dan data tersier. Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi 

dimana data yang diperoleh melalui kepustakaan dan penelitian di lapangan yang 

di oleh dengan menggunakan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi belum maksimal, terbukti 

menurut data tahun 2014-2018 dari 33 kasus, hanya 6 kasus yang berhasil 

dilakukan diversi, hal tersebut karena tidak adanya keinginan korban dan keluarga 

untuk pemulihan atas kejahatan (2) faktor penghambat disebabkan tuntutan 

korban yang terlalu tinggi, korban tidak menginginkan diversi, serta masyarakat 

masih memiliki Mindset pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang 

penjara, (3) Hubungan diversi dengan over capacity LPKA adalah pelaksanaan 

diversi yang belum maksimal mengakibatkan over capacity di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak 

Simpulan dalam penelitian ini adalah, (1)  implementasi diversi di 

Polrestabes Semarang belum maksimal (2) faktor penghambat diversi adalah 

tuntutan korban yang terlalu tinggi, korban tidak menginginkan diversi, serta 

keluarga menginginkan pemidanaan yang setimpa / balas dendam (retributive (3)  

pelaksanaan diversi di kepolisian yang tidak maksimal mengakibatkan over 

capacity di LPKA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG   

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya 

sudah melekat harkat martabat yang harus di junjung, oleh karena itu anak 

perlu mendapatkan perhatian yang serius, terkadang anak justru mendapatkan 

tempat posisi yang merugikan, tidak di dengar suaranya, menjadi korban 

kejahatan maupun menjadi pelaku tindak pidana. hal tersebut seharunya 

menjadi perhatian yang serius untuk masyarakat dan Negara karena anak 

merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai peran penting untuk 

memajukan Bangsa, Negara dan Agama.  

Pondasi bagi suatu Bangsa dan Negara di antaranya adalah anak, pada 

masa kanak-kanak terjadi proses pembentukan watak, kepribadian dan 

karakter diri dari manusia, agar kelak memiliki kekuatan dan kemampuan budi 

pekerti yang baik. Sehingga kewajiban setiap masyarakat adalah memberikan 

perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak.  

Pendidikan wajib di berikan kepada anak, baik  pendidikan formal maupun 

non formal, untuk bekal dirinya berkehidupan dan untuk masa depan bagi 

anak, agar memiliki kepribadian yang baik, budi pekerti yang baik, sehingga 

tidak menjadikan dirinya melakukan perbuatan jahat.  Akan tetapi sering kali 

perilaku anak-anak yang belum mengetahui betul perbuatan yang 

diperbolehkan dan yang dilarang sehingga dapat menimbulkan akibat bahwa  

perbuatan yang dilarang tersebut di lakukan, terkhusus perbuatan tersebut 

merupakan perbuaatan tindak pidana, karena di masa anak-anak seringkali 
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anak ingin melakukan sesuatu hal yang baru, dalam masa perkembangan anak 

juga di pengaruhi oleh lingkungan dimana ia bersosialisasi, lingkungan yang 

jahat dapat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat sering menemukan 

anak yang berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai korban tindak pidana 

maupun sebagai pelaku tindak pidana.  Anak sebagai pelaku tindak pidana 

harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan, hal tersebut 

untuk memberikan pelajaran kepada anak dan tidak akan mengulangi 

perbuatan nya kembali.  

Di zaman modern ini banyak anak yang melakukan kejahatan tindak 

pidana dan selalu miningkat setiap tahunnya. Steve Allen menyatakan bahwa 

setiap tahunnya terdapat lebih kurang 4.000 anak di Indonesia yang diajukan 

ke pengadilan  atas kejahatan ringan pencurian. Selain itu terdapat Sembilan 

dari sepuluh anak yang masuk ke dalam penjara atau rumah tahanan. Sebagai 

contoh pada tahun 2000, terdapat dalam catatatn statsistik criminal kepolisian 

lebih kurang daro 111.344 anak yang diangka sebagai pelaku tindak Pidana 

(Djamil. 2013 :2) 

Anak  masih sangat rentan  dalam melakukan perbuatan yang tergolong 

kepada perbuatan tindak pidana, pada dasarnya anak memilki sifat penasaran 

dan selalu ingin mencoba hal yang baru di ketahui. Apabila hal baru tersebut 

merupakan perbuatan yang tidak baik  dapat membahayakan anak dan 

tergolong tindak pidana dengan demikian yang mengakibatkan anak- anak 

sangat mudah berhadapan dengan hukum. Anak yang telah berhadapan 

dengan hukum sangat memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang 

sangat esktra dalam melindungi anak agar tidak dapat merasakan dampak 
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yang tidak baik dari hukuman yang telah di perbuat yang dapat berakibat 

stigmat bagi anak tersebut.  

Pada hakikatnya anak tidak dapat memberikan perlindungan terhadap 

dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian 

mental, fisik dan soial dari berbagai bidang kehidupan. Anak harus di bantu 

oleh orang lain dalam melindungi dirinya terkhusus dalam pelaksaaan 

peradilan pidana anak yang dapat berakibat stigma bagi dirinya. 

Dalam pemberian hukum terhadap anak harus memperhatikan aspek anak 

dan kepentingan kepada anak, sehingga tidak mempengaruhi kondisi anak  

yang dapat merusak pertumbuhannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor  11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa prinsip-prinsip 

umum perlindungan anak yaitu non Deskriminasi, kepentingan terbaik bagi 

anak, dan kelangsungan hidup.  

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan konvensi 

hukum internasional, diversi berarti pengalihan penyelesaian perkara dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan adanya 

diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, 

dengan tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta 

menghindarkan dampak negatif terhadap anak akibat dari adanya proses 

pemidanaan. Dalam proses penyelesaiaan perkara anak dalam sistem peradilan 

pidana anak maka diversi wajib untuk di upayakan diversi. Pelaksaan diversi 

sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, pasal 7, bahwa dalam penyelesaian perkara wajib di 



4 
 

 
 

upayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

perkara anak di Pengadilan Negeri.  

Proses pelaksanan diversi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

restoratif  justice, yang artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak 

pidana tertentu bersama sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu 

kewajiban menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat 

dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan menentramkan 

hati yang tidak berdasarkan pembalasan. ( Wiyono, 2015: 40) 

Undang-Undang perlindungan anak mengatur, pertama , perlakuan atas 

anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, 

penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini. Ketiga,  

penyediaan sarana dan prasarana khusus, Keempat, penjatuhan sanksi yang 

tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemantauan dan 

pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan 

dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 

orang tua atau keluarga. Keenam,  perlindungan dari pemberian identitas 

melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi ( Marlin, 2009: 11). 

 Tindak pidana terjadi di masyarakat yang cukup banyak dapat 

mengakibatkan over capacity lembaga pembinaan , tidak menutup 

kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat berujung 

pada lembaga pembinaan. Padahal lembaga pembinaan memiliki dampak 

yang tidak baik, apabila itu terjadi pada anak. Upaya dalam menangani 

perkara tindak pidana anak yaitu dengan pendekatan restoratif  justice, yang 

dilaksanakan dengan pengalihan (Diversi), cara tersebut dibuat untuk 
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menghindari anak dari tindakan selanjutnya dan untuk mendapat dukungan 

kominitas, serta bertujuan untuk mencegah pengaruh negative dari tindakan 

hukum yang menimbulkan stigmatisasi. (Soetedjo, 2013:135). Pelaksanaan 

diversi harus melibatkan pelaku, dan keluarga korban, serta masyarakat serta 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi 

untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.  

Upaya untuk menanggulangi permasalahan kelebihan daya tampung 

lembaga pembinaan ini salah satunya ditempuh dengan memaksimalkan 

pelaksanaan diversi yang mengunaakan pendekatan Restoratif  Justice, yaitu 

pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidanan yang lebih 

mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Melalui 

diversi  diharapkan dapat meminimalisasi pelaku tindak pidana yang dijatuhi 

pidana penjara, karena telah diupayakan untuk penyelesaian di luar 

pengadilan.  

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani tindak kejahatan 

selalu berakhir di penjara. padahal penjara bukan sosusi terbaik untuk 

menyelesaikan kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan “kerusakan” 

yang ditimbulkannya masih bisa direstorasi, sehingga yang telah “dirusak” 

dapat dikembalikan seperti semula. Restorasi dapat mengakibatkan hilangnya 

stigma dari individu pelaku tindak pidana. Paragidma Restoratif  Justice, 

dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah di timbulkannya kepada 

korban, keluarganya dan juga masyarakat 

Seiring berjalannya waktu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pernah 

mengalami kepenuhan atau Over Capasity hal tersebut dapat mengakibatkan 
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bentrook atau perkelahian antar anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan, 

serta tidak maksimalnya proses pembinaan. Tujuan pemberian hukuman 

dalam lembaga pembinaan adalah penjeraan, pembalas dendam, dan 

pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya, selain itu, sistem yang 

berlaku tersebut dinilai belum menyembuhkan korban. Ditambah proses 

penghukumannya yang cukup lama. Sebaliknya Restoratif  Justice,  

melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain di dalam menyelesaikan 

masalah, serta menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab unntuk 

memperbaiki kerugian yang di timbulkan olehnya pada korban. Penekanannya 

adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan 

atau rasa keadilan bagi pelaku dan masyarakat. Tujuannya adalah rasa malu 

agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan dan masyarakt dapat 

menerima. Dengan model Restoratif  Justice pelaku tidak perlu masuk ke 

dalam lembaga pemasyarakatan kalau kepentingan dan kerugian korban sudah 

direstorasi, korban dan masyarakat sudah memaafkan. Serta pelaku sudah 

melakukan penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Restoratif  

Justice apabila di laksanakan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana anak, maka hal tersebut dapat mengurangi 

dampak dari over capacity lembaga pemasyarakat atau LPKA .  

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas mengenai 

“Implementasi terhadap efektifitas Peradilan Pidana Anak dalam Dimensi 

Restoratif  Justice sebagai Upaya Penanggulanan over capacity LPKA ( Studi 
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kasus di POLRESTABES Semarang )” ada beberapa masalah yang di 

identifikasi yaitu : 

1. Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana yang 

dilakukan oleh Polisi  bagi anak  yang berhadapan dengan hukum  

2. Efektifitas perlindungan yang harus diwujudkan  oleh  pihak  

kepolisian baik bagi pelaku  maupun korban   apabila  terdapat  

kasus  yang pelakunya adalah anak 

3. Hambatan dalam melaksanakan diversi di Polrestabes Semarang 

terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

4. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat banyak, 

mengakibatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengalami 

Over Capaity. 

1.3. PEMBATASAN MASALAH  

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, 

maka perlu kiranya masalah yang ditel iti di batasi, pemabatasan masalah 

dalam penelitian agar masalah tidak meluas sehingga dapat fokus terhadap 

pelaksanaan dan pembatasannnya, dalam hal ini penelitian permasalahan di 

batasi pada : 

1. Implementasi Diversi dalam Proses Peradilan terhadap Anak di 

Polretabes Semarang. 

2. Hambatan yang di alami penyidik dalam melaksanakan Diversi  

terhadap tindak  pidana yang dilakukan oleh anak. 
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3. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan 

diversi dalam dimensi restoratif  justice sebagai upaya 

penanggulangan over capacity Lembaga Pembinaan Khusus Anak.  

1.4. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Diversi dalam Proses Peradilan terhadap 

Anak di Polretabes Semarang ? 

2. Apa faktor penghambat implementasi Diversi ? 

3. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan diversi di Kepolisian 

dengan  Kapasitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak ? 

1.5. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari disususnnya Penilitan ini, oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Polretabes Semarang  

2. Mengetahui faktor penghambat Implementasi Diversi  

3. Mengetahui hubungan antara pelaksanaan diversi di kepolisian 

dengan kapasitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

1.6. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang di harapkan dengan adanya penelitian yang di tuangkan 

dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 
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a. Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan secara umum di 

pidang pengetahuan ilmu hukum pidana dalam proses peradilan 

pidana anak  terkait pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat dijadikan arah atau pedoman untuk 

penelitian yang sejenisnya mengenai implementasi diversi di 

tingkat penyidikan .  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini nantinya membuat masyarakat dapat lebih 

mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai diversi dalam 

proses penyelesaiaan perkara atas tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak. 

b. Bagi pemerintah  

Bagi pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya 

kepolisian,sebagai pengembangan ilmu dan bahan masukan 

dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk 

lebih mengupayakan kepada cara diversi dengan pendekatan 

Restoratif  Justice.  

c. Bagi aparat penegak hukum   

Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam 

mengoptimalkan pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak yang menggunakan dimensi restoratif  

justice. Sebagai upaya bentuk perlindungan terhadap anak, supaya 
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terhindar dari dampak negative pemidanaan serta pelaksanaan 

diversi dapat mengurangi over capaity Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. PENELITIAN TERDAHULU  

Hasil penelitian terdahulu merupakan dasar dan atau acuan dalam 

penulisan proposal skripsi dan dijadikan sebagai data pendukung dalam 

proposal skripsi. Terdapat beberapa penelitian yang sejeni yang pernah 

dilakukan sebelumnya, dan oenulisan dijadikan sebagai dasar acuan dalam 

penulisan proposal ini yaitu  

a. Skripsi Susanto Santiago Pararuk yang berjudul “Pelaksanaan 

Diversi oleh Penyidik terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana 

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012” Tahun 2016  (Universitas 

Hasanuddin Makasar). Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan 

diversi yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana yang belum berjalan lancar dengan berfokus pada 

pendekatan Restoratif  Justice sebagai upaya untuk menghindari 

pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman pemidanaan.  Perbedaan 

dengan studi  yang penulis lakukan adalah penelitian ini akan 

berfokus implementasi diversi yang dilakukan oleh kepolisian dengan 

menghubungkan pada pelaksanaan diversi yang dilakukan dapat 

mengurai over capacity Lembaga Pembinaan Khusus Anak.  

b. Skripsi Nur Alimah Z, yang berjudul “Implementasi diversi terhadap 

tindak pidana yang dilakkan oleh anak di tinjau dari sudut pandang 

HAM” tahun 2017 ( Universitas Hasanuddin Makasar). Skripsi ini 

bertujuan untuk mengetahui implementasi diversi terhadap tindak 
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pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sudut pandang HAM, 

serta mengetahui peran pemerintah (balai pemasyarakatan) dalam 

implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak. Perbedaan  dengan studi  yang penulis lakukan adalah penulis 

adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap implementasi 

diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan 

menghubungkan pada upaya dalam menanggulangi Over capacity 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak.  

c. Skripsi Marlita Nidi Savitri yang berjudul “Penerapan Konsep 

Diversi pada proses penyidikan anak di Polres Sleman Yogyakarta” 

Tahun 2016 (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Skripsi ini 

bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep diversi pada proses 

penyidikan di Polres Sleman, apakah sudah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.  Pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di 

Polres Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang ada, karena masih terdapat 

ketidaksesuaian pelaksanaan  yang terjadi di lapangan. Perbdedaan  

dengan studi  yang penulis lakukan adalah penulis melakukan 

penelitian terhadap implementasi diversi terhadap tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak dengan menghubungkan pada upaya dalam 

mengurai over capacity Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 

d. Muhammad Fahmi Zaimir dengan judul ”Peran Penyidik dalam 

Penerapan  Diversi terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah 
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Kota Makasar”. Dasar  yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi 

adalah bahwa hukuman penjara  bukanlah jalan penyelesaian terbaik 

dalam hal memutuskan anak yang berkonflik  dengan hukum melihat 

dampak negatif yang ditimbulkan terhadap  perkembangan anak 

sehingga diversi merupakan upaya yang terbaik saat ini.  Dalam 

penanganan perkara pidana anak di Indonesia, diperlukan aturan yang 

jelas  dan tegas mengenai diversi dalam penanganan masalah 

kejahatan anak dari sistem  peradilan pidana. Oleh karena telah dibuat 

aturan yang akan diberlakukan yaitu UU No.11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dengan detail 

mengenai upaya untuk mendiversi perkara anak dari sistem  peradilan 

anak yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di  

pengadilan anak oleh hakim, dengan mengedepankan kepentingan 

terbaik bagi  anak. Berdasarkan hasil wawancara kepada penyidik 

Unit PPA ditemukan bahwa tidak semua kasus anak dapat 

diselesaikan melalui pendekatan  restoratif  justice yaitu dengan cara 

pengalihan (diversi) terkhusus tindak pidana dengan ancaman  

hukuman yang tidak dapat ditolerir seperti tindak pidana narkotika 

dan  psikotropika. Dalam penyelesaian kasus anak juga harus ada 

persetujuan dari pihak korban agar dapat diupayakan diversi namun 

dalam prakteknya terkadang  dari pihak korban tidak menyetujui 

upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik  dan meneruskan ke 

proses hukum secara formal. Dan juga kurangnya sosialisasi  kepada 

masyarakat maupun dari lembaga-lembaga atau pihak-pihak terkait  
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tentang diversi sehingga pelaksanaan diversi masih kurang efektif. 

Padahal  program diversi yang secara internasional telah diakui dan 

dianggap sebagai  alternatif atau cara terbaik penyelesaian kasus-

kasus anak yang berkonflik dengan  hukum demi penanganan terbaik 

bagi anak. Perbedaan  dengan studi  yang penulis lakukan adalah 

penulis memfokuskan pada implementasi diversi terhadap tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak dengan menghubungkan pada upaya 

dalam menanggulangi over capacity Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak. 

2.2. LANDASAN TEORI  

2.2.1.  Persepektif Efektifitas  dalam  Penyelesaian  Masalah Hukum 

Kata efektifitas  berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang 

berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. 

Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan 

penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas merupakan 

unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah di 

tentukan dalam kegiatan atau program. Disebut efektif apabila 

tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah di tentukan. 

(Rosalina. 2012:3) 

Emerson mengemukakan bahwa efektifitas adalah pengukuran 

dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tenukan sebelumnya. 

(Hadiningrat, 1994:16). 

Menurut Steers efektifitas adalah jangkauan suatu program sebagai 

suatu sistem dan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi 

tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu 
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serta tanpa member tekanan yang tidak wajar terhadap 

pelaksanaanyan. ( Steers, 1985:87)  

Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi sejenisnya 

yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya 

(Kurniawan, 2005:109). Jadi pengertian mengenai efektifitas, adalah 

suatu ukurann yang menyatakan seberapa  jauh target yang telah di 

capai oleh manajemen, dimana target tersebut telah di tentukan 

terlebih dahulu.  

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Pusat Bahasa, 2002 : 

284) kata  Efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibat, 

pengaruhnya dan kesannya) sejak di mulai berlakunua suatu undang-

undang atau peraturan. Sedangkan efektifitas sendiri merupakan 

keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Sehingga apabila di 

pandang dari sudut hukum, yang di maksud dengan “dia” berarti 

pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas berasal dari kata 

efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang di timbulkan dari 

perbuatan. pada dasarnya efektifitas adalah sebuah keberhasilan untuk 

mencapai tujuan. Karena efektifitas juga pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. 

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of 

social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang 

dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang 

serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Disisi lain 
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hukum juga berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat 

dari pola pemikiran yang tradisional ke pola pemikiran yang rasional. 

Efektifitas hukum merupakan suatu proses yang ditujukan agar 

hukum berlaku efektif. Karena efektifitas dapat ditaati oleh orang 

berdasarkan kepentingannya, sedangkan kepentingan itu bermacam-

macam, diantaranya bersifat compliance, indetifications, 

internalization. 

Menurut Ahmad Ali  ( 2009 : 375 ) terdapat faktor-faktor yang 

mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum, yaitu : 

1)  Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan 

hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum 

secara umum itu.  

2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga 

mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.  

3) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum 

itu. 

4) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka   

5) seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat 

mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang 

(prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang yang bersifat 

mengharuskan (mandatur) 

6) Sanksi yang diancam oleh aturan itu harus dipandang dengan 

sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut 



17 
 

 
 

7) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan 

dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. 

8) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum 

harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.  

9) Kemungkinaan para penegak hukum untuk memproses jika 

terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah 

memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan 

diancam sanksi, memang tindakan yang kongkret, dapat 

dilihat, diamati, oleh karenanya, memungkinkan untuk 

diproses dalam setiap tahapan ( penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan penghukuman).  

10) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud  

larangan, relatife akan lebih efektif ketimbang aturan hukum 

yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-

orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.  

11) Efektifitas atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara 

umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidak 

aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan tersebut. 

12) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya standar hidup sisi-ekonomi yang 

minimal di dalam masyarakat.  

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pakar hukum dan 

sosiologi hukum bahwa efektivitas sebuah hukum beragam, 

bergantung pada sudut pandang yang di ambil, Soerjono Soekanto 
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mengatakan bahwa taraf kepatutan hukum yang tinggi merupakan 

suatu indikator berfungsinya suatu sistem  dan berfungsi nya hukum 

adalah pertanda bahwa hukum telah tercapainya tujuan hukum, yaitu 

dengan berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat 

dalam pergaulan. 

Menurut Soerjono Soekanto, Efektif atau tidak suatu hukum 

ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut memiliki arti 

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi 

faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (Soekanto, 2007 : 8 ) 

a. Faktor Undang-Undang 

Faktor Undang-Undang atau faktor hukumnya sendiri 

menurut Soerjono Soekanto memiliki maksud bahwa dengan 

Undang-Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis 

yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun 

daerah yang sah.  

b. Faktor Penegak Hukum  

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, 

oleh karena mencangkup mereka yang secara langsung  dan 

tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum 

Tanda adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencangkup tenaga 
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manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang 

baik , peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan 

seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil 

penegalan hukum akan tercapai tujuannya.  

2.2.2. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk 

mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari 

sistem peradilan pidana.   

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris Divertion yang bermakna 

penghindaran ataun pengalihan. Ide diversi di rancang dalam United 

National Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile 

Justice (SMRJJ) atau Beijing Rules, berdasarkan peraturan tersebut, 

diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum 

untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau 

mengambil jalan formal anatara menghentikan atau meneruskan dari 

proses peradilan pidanan atau mengembalikan kepada masyarakat. 

Dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatife keterlibatan anak 

dalam peradilan tersebut.  

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang 

dimaksud dengan Diversi adalah Pengalihan dari proses pidana formal 

sebagai alternatife terbaik dalam penanganan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum ( Pusat Bahasa, 200 : 68).  

 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan 

tafsiran autentik pada pasal 1 angka 7, yaitu Pengalihan 
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penyelesaiaan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses 

di luar peradilan pidana.  Di dalam Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dikemukakan bahwa 

diversi adalah suatu pengalihan penyelesaiaan kasus-kasus anak yang 

di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana fomal ke 

penyelesaiaan damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku 

tindak pidana dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, 

polisi, jaksa, dan atau hakim. (Djamil, 2013 :37). Jadi Diversi 

merupakan peyelesaian perkara dengan cara pengalihan dari proses 

peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, melalui 

musyawarah pemulihan atau mediasi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak bahwa peradilan anak juga dapat memberikan tujuan 

yang sebenarnya seperti yang diharapkan untuk kesejahteraan anak 

atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam prakteknya 

cenderung membekas stigma atas diri anak. Proses stigma ini 

berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga di 

tempat pembinaan.  

The concept of diversion based on the fact that the criminal 

proceedings against the child offender through the criminal justice 

system  have  caused  more  danger  than  good.  The  basic  reason  

that  the  court  will give  the  stigmatization  of  children  for  their  

actions as the child is considered evil, so it is better to avoid it outside 

the criminal justice system (Rasdi, 2016 :24) 
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Stigma tersebut disebabkan karena ada ketentuan bagi narapidana 

anak unruk keharusan dibina dan dimasukkan kepada lembaga 

pemasyarakatan, pengaruh buruk proses peradilan pidana anak dapat 

berupa: 

1) Trauma akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap 

tahapannya   

2) Stigma atau cap jahat pada diri sipelaku hingga anak tersebut 

selalu dikhawatirkan untuk berbuat jahat ; 

3) Untuk dikeluarkan dari sekolah  

Dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak, terdapat 

pengkategorian yang bertujuan unruk mengelompokkan kejahatan 

menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 

1) Kejahatan tingkat ringan 

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan 

adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan 

terhadap menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta 

benda . 

2) Kejahatan tingkat sedang 

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan  sedang 

adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi 

antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan 

untuk menyelesaikan apakah melalui diversi atau tidak. 

3) Kejahatan tingkat berat  
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Diperuntukkan kejahatan berat sepertu kasus penyerangan 

seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.  

Berdasarkan kategori di atas maka kejahatan/ kenakalan tingkat 

ringan dan tingkat sedang bisa di selesaikan melalui diversi, 

sedangkan kejahatan/ kenakala pada tingkat berat tidak bisa 

diselesaikan melalui diversi.  

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, terdapat beberapa 

syarat-syarat dalam melaksanakan diversi terhadap anak nakal  yang 

melakukan tindak pidana, yaitu: 

1) Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak 

pidana  

2) Implementasi bentuk program,-program diversi yang 

dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/ 

wali, maupun anak yang bersangkutan 

3) Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang 

ringan maupun yang berat (dalam kasus tertentu) 

4) Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak 

pidana/ kejahatan 

5) Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas 

pengalihan pemeriksaan ini  

6) Jika program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut 

dikembalikan untuk diperiksa secara formal.  
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Diversi dibentuk sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik 

dengan hukum. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  diversi bertujuan untuk:  

1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 

2) Menyelesaikan perkara anak luar proses peradilan; 

3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 

4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 

5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak; 

Menurut pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dijelaskan mengenai pelaksanaan diversi sebagai berikut : 

1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan 

diversi. 

2) Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan dalam hal tindak pidana penjara di bawah 7 

(tujuh) tahun; 

3) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  

2.2.3. Sistem Peradilan Pidana dan  Proses  Peradilan Pidana Anak 

Istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system)  

menunjukkan cara kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan 

menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah 

pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlambat di 

dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) 

dan saling mempengaruhi satu sama lain.  
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Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan 

yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan 

dan pemasyarakatan terpidana, sedangkan tujuan sistem peradilan 

pidana mernurut Mardjono adalah:  (Reksodiputro, 1993 : 1) 

a. Mencegah masyarakat dari korban kejahatan; 

b. Menyelesaiakan kasus kejahatan yang terjadi sehingga 

masyrakata puas, sehingga keadilan telah di tegakan dan yang 

bersalah dipidana ; 

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 

tidak melakukan kejahatan lagi 

Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana, harus di lihat sebagai 

“The network of Courts ond tribunal which criminal law and it’s 

enforcement” Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak 

sistemik dari sub sistem dari subsistem pendukungnya ialah 

kepolisian, kejaksaan, peengadilan dan lembaga koreksi atau 

pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuam 

yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran 

(output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yang terdiri 

dari : 

a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana 

b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan dan  

c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial  ;(Serikat, 

2006 :3-5) 



25 
 

 
 

Menurut  Barda Nawawi Arief Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada 

hakekatnya identic dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). 

Sistem “Penegakan Hukum” pada dasarnya merupakan “sistem 

kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan 

pula dengan istilah “kekuasaan Kehamiman”. Oleh karena itu, Sistem 

Peradilan Pidana pada hakiketnya juga identik dengan sistem 

kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKK-HP) ( Arief, 

2011 : 34)  

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem kekuasaan menegakkan 

hukum pidanan atau sistem kekuasaan kehakiman  di bidang pidana, 

yang di implementasikan dalam 4 ( empat ) sub-sistem, yaitu ; 

1) Kekuasaan Penyidikan (oleh badan /lembaga penyidik) 

2) Kekuasaan Penuntuan (oleh badan / lembaga penuntut umum) 

3) Kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan) 

4) Kekuasaan pelaksanaan putusan / pidana ( oleh badan/ aparat 

pelaksana/ eksekusi) 

Keempat tahapan subsistem tersebut merupakan satu kesatuan 

sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering di kenal 

dengan integrated criminal justice system (Sistem Peradilan Pidana 

Terpadu). Tiap-tiap tahapan tersebut menunjukkan sebagai satu 

rangkaian kesatuan utuh sebagai sistem roda berjalan. Tahap atau 

periodesasi peradilan pidana di mulai dari tahap penyidikan, 

penuntuutan, pemeriksaan pengadilan hingga pelaksanaan putusan 

pengadilan.  
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Secara sistematis tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana dimulai 

dari pemeriksaan terhadap pelanggaran hukum oleh badan-badan 

peradilan pidana dimulai dari penetapan status pelaku (sebagai 

tersangka) oleh kepolisian selanjutnya penetapan terdakwa oleh 

kejaksaan, pemeriksaan terdakwa oleh hakim, dilanjutkan dengan 

putusan hakim, kemudian penetapan pelaku untuk menjalani 

keputusan di lembaga pemasyarakatan, dan terakhir kembali ke 

masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada bagan di bawah 

ini. ( Kadan dan Husin, 2016;92)  

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. 

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa Sistem peradilan pidan merupakan suatu 

sistem peradilan untuk menangulangi masalah 

kejahatan yang secara preventif maupun repesif. 

Yang di dalam menanggulanginya terdapat sub 

sistem yang terdiri dari lembaga kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, 

dengan bersama-sama untuk mengatasi masalah 

kejahatan.  

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, mulai 

POLISI JAKSA PENGADILAN LAPAS

MASYRAKAT EKS TERPIDANA 

TERSANGKA TERDAKWA TERDAKWA TERPIDANA 
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tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 

menjalani pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 

angka (1).  Di mana Undang-Undang SPPA ini menggantikan 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum 

menjamin serta memperhatikan kepentingan dari anak, dimana anak 

sebagai pelaku, maupun anak berposisi sebagai korban tindak pidana. 

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari 

istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan 

sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, 

yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, 

lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-

fasilitas pembinaan anak (Wahyudi,  2011: 35)   

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) 

menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan 

pendekatan restoratif justice.  Serta berdasarkan pasal 5 ayat (3) 

bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib di upayakan diversi.  

Pengaturan tentang diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

membawa implikasi pada pengaturan hukum pidana materiil tentang 

anak. Hukum pidana materil adalah aturan-aturan yang menetapkan 

dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, 
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aturan-aturan berisi syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana dan 

ketentuan mengenai pidana.  

Ketentuan hukum pidana materiil secara umum diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan aturan lebih 

khusus tentang hukum pidana materiil tentang anak banyak di atur 

dalam luar KUHP. Pengaturan lebih khusus mengatur batasan umur 

anak untuk dapat di pertanggung jawabkan secara pidana dan 

pengaturam jenis-jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak terdapat prinsip perlindungan hak anak 

berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 yaitu : 

1) Perlindungan 

Perlindungan anak dimasukan untuk melindungi dan 

mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi 

kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang 

membahayakan anak secara fisik maupun mental.   

2) Keadilan  

Keadilan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus 

mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Artinya semua 

keterlibatan dalam tindak pidana harus menjauhkan dan 

menghindarkan anak dari proses peradilan sehingga dapat 

menghindarkan stigmat terhadap anak tang berhadapan dengan 

hukum 
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3) Nondeskriminasi  

Nondeskiminasi bagi anak adalah tidak adanya perlakuan yang 

berbeda didasarkan pada suku, agama ras, golongan, jenis 

kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan 

kelahiran anaks erta kondisi fisik dan/ atau mental. 

4) Kepentingan terbaik bagi anak 

Yaitu segala pengambilan keputusan yang menyangkut anak, 

baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun 

pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

anak selalu menjadi pertimbangan utama. 

5) Penghargaan terhadap pendapat anak 

Penghargaan terhadap pendapat anak dalah pnghormatan atas 

hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya 

dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal 

yang mempengaruhi kehidupan anak. 

6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 

Kelangsungan hidup dan anak tumbuh kembang anak adalah 

hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi 

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.  

7) Pembinaan dan pembimbingan anak  

8) Proporsional  

9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 

terakhir 

10) Penghindaran pembalasan 
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Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Sistem Perdilan Pidana anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai 

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 

menjalani pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak 

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  

Anak yang berhadapan dengan hukum dan di duga sebagai pelaku 

tindak pidana, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana anak 

maka wajib untuk dilaksanakan diversi pada tingkat penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Ketentuan 

mengenai pelaksanaan diversi menurut pasal 7 Undang-undang No 11 

tahun 2012 tentang Sistem perdilan Pidana Anak  diversi dilaksanakan 

dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana 

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan 

tindak pidana.  

Proses diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan 

anak dan orang tua /wali , korban dan/atau kemasayrakatan, dan 

pekerja sosial profesional dengan pendekatan Restoratif . Keadilan 

Restoratif  sendiri merupakan perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak 

yang terkait untuk sama-sama mencari penyelesaiaan yang adil 

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan 

bukan pembalasan.  
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2.2.4. Konsep Restoratif  Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia 

Restoratif  Justice  atau keadilan restoratif  adalah suatu proses 

penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang 

terkait dalam suau tindak pidana, secara bersama-sama mencari 

penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan 

menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.  

Menurut Jeff Christian restoratif  justice adalah sebuah 

penanganan tindak pidana yang tidak hanya di lihat dari kacamata 

hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan  aspek moral, sosial, 

ekonomi, agama dan adat istiadat local, serta berbagai pertimbangan 

lainnya (Supeno, 2010 : 196) 

Restorative justice approach is a paradigm which can be used as a 

framework of strategies in handling criminal matters to answer the 

unsatisfactory towards the existing criminal justice system. 

Restorative justice is a concept which responds the development of the 

criminal justice system by focusing in the need of the social 

involvement and the involvement of the exiled victims as the impact of 

the currently working criminal justice system. ( Anis &  Sonny, 2016 : 

30-31) 

Menurut  Undang-Undang Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilann Pidana Anak 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah 

penyelesaian perkara tinda pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
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keluarga pelaku dan korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaiaan yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan 

lebih lajut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” kecuali di 

dalam penjelasan umum UU No. 11 tahun 2012 disebutkan : Keadilan 

restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang 

terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama sama mengatasi 

masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala 

sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan 

masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, 

dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.  

Restoratif Justice  telah berkembang secara global di seluruh dunia. 

Di Negara Negara lain restoratif   menjadi salah satu dari sejumlah 

pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus 

menerus di pertimbangkan dalam undang-undang.  (Marlin. 2012: 

196) 

Konsep Restoratif  Justice atau Keadilan Pemulihan menurut 

United Nations Children Fund (UNICEF) mendasarkan pada 

instrumen-instrumen Hukum Internasional bagi anak yang 

mempunyai masalah hukum, yaitu : 
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a. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 November 

1985, mengenai “United Nations Standard Minimum Rules for 

the Administration of Juvenile Justice” ( The Beijing Rules) 

b. Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, tanggal 20 November 

1989, mengenai “Convention on the Rights of the Child” 

(Konvensi Hak-hak Anak) 

c. Revolusi Majelis Umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 

1990 mengenai “United Nations Guidelines for the Prevention 

of Juvenile Deliquency” (The Riyadh Guidelines) 

d. Revolusi Majelis Umum PBB, 45/113, tanggal 14 Desember 

1990, mengenai “United Nations Rules for the Protection of 

Juvenile Deprived of their Liberty) 

Restoratif  Justice menurut Tony Marshall (Herlina, 2003:1) yang 

kemudian di adopsi oleh kelompok kerja PBB, adalah suatu proses 

dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu 

bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani 

akibat dimasa yang akan datang / implikasinya dimasa depan. 

According to Howard Zehr that philosophy of restoratif  justice 

rests on five principles; (a) Justice focused on the hazard of offence 

and its consequence to the need of victim, community, and offender ; 

(b) the obligation of the perpetrator and the community to overcome 

the ham resulting from the violation; (c)the parties who have a role 

and authority in the community should be involved, including victim, 
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violator, member of the community; and (e) trying to fix mistake. 

(widodo, 2017 : 3 ) 

Restoratif  Justice merupakan konsep keadilan yang sangat 

berbeda dengan yang kita kenal saat ini di dalam Sistem hukum 

pidana indonesia yang bersifat retributif. Undang-Undang pengadilan 

anak masih di dominasi oleh pendektan yang bersifat retributif, 

pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum signifikan. Hal 

tersebut secara nyata dalam Udang-Undang Pengadilan Anak baru 

terbatas pada adanya pengurangan ancaman pidanan serta alternatif 

tindakan selain pidana.( Pohan, 2002;3). 

Konsep Restoratif  Justice dari UNICEF menitiberatkan kepada 

keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku 

tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat 

adanya tindak pidana tersebut. Proses pemulihan menurut konsep 

Restoratif  Justice adalah melalui diversi.  

Adapun tujuan dari Peradilan Pidana Anak dengan Konsep 

restoratif  justice adalah :  

a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; 

b.  Mengutamakan penyeledaian diluar proses peradilan; 

c. Menjauhkan anak dari pengaruh negative preoses peradilan; 

d. Menanam rasa tanggung jawab anak; 

e. Mewujudkan kesejahteraan anak; 

f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 

g. Mendorong masyarakat untuk berprestasi; 
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h. Meningkatkan keterampilan anak; 

Ide mengenai Restoratif  Justice menurut pasal 5 Sistem 

Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan keadilan restoratif  

ayat ( 1) dan ayat (2) : 

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kecuali di tentuan lain dalam undang-undang ini; 

b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di 

lingkugan peradilan umum; dan  

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan /atau 

pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau 

tindakan dan setekah menjalani pidana atau tindakan 

Restoratif  Justice dapat di implementasikan dalam 

penyelesaiaan perkara di luar pengadilan,hal tersebut merupakan 

penyelesaan alternative di luar peradillan  melalui uapaya damai 

yang lebih mengedepankan win-win solution. (Meliala, 2005: 5) 

Restoratif  Justice dikembangkan dengan bertolak ide dan prinsip 

sebagai berikut:  

a. Penanganan konflik (Conflict Handling / 

Konflikbearbeitung) ; Tugas mediator adallah membuat 

para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong 

mereke terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini 

didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan 

konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh 

proses mediasi.  

b. Berorientasi pada proses ( Proses Orientation ; 

Prozessorientierung); Mediasi penal lebih berorientasi pad 
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kualitas proses dari pada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku 

tindak pidana  akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan 

konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, 

dan sebagainya. 

c. Proses informal (Informal Proceeding-Informalitat) : 

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, 

tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum 

yang ketat. 

d. Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (Aktive and   

autonomous Participation Parteiautonomie/ 

Subjektivierung) :  para pihak (pelaku dan korban) tidak 

dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi 

lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab 

pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan 

berbuat atas kehendaknya sendiri. (Meliala. 2005: 43) 

Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang 

berkonflik dengan hukum mapun yang menjadi korban tindak 

pidana di berikan pendektan restoratif  justice, guna mengatasi 

masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat 

sesuatunya menjadi lebih melibatkan korban, anak dan 

masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan 

menentramkan hari yang tidak berdasarkan pembalasan. 

2.2.5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Lintasan Sejarah 

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat dimana seseoarang 

dituduh melakukan tindakan kejahatan yang lega terbukti terhadap 

kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masas hukumannya 

di Lembaga Pemasyarakatan. ( Raharjo. 1998 : 17) 
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Pada Tahun 1963, Dr. Sahardjo dalam pidato pengukuhan 

gelar Honoris causa di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah 

baru dalam sistem kepenjaraan Indonesia mengemukakan “Bahwa 

Narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan 

kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu 

mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan tobat tidak dapat dicapai 

dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak 

berbahagia didunia dan akhirat” (Arief, 1998: 68) 

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dilontarkan 

Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai proses. 

Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode 

pembinaan jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat 

pembinaan. Didalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang 

diterapkan bagi Narapidana (Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan 

1990, Departemen Kehakiman) meliputi: 

1. Pembinaan berupa interaksi langsung, bersifat kekeluargaan 

antara Pembina dan yang dibina. 

2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah 

tingkah laku melalui keteladanan. 

3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematika. 

4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, 

berbangsa dan bernagara, intelektual, kecerdasan, 

kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual. 
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Menurut Saharjdo, lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang 

semata-mata untuk menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu 

tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah 

berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani 

pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang-

orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

masyarakat. ( Adami, 2002 :38) 

Seiring berjalannya waktu, saat ini Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di ganti dengan istilah Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak.  Perubahan tersebut  didasarkan  pada 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak Pasal 1 angka 20, Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak 

menjalani masa pidananya. Angka 21, Lembaga Penempatan Anak 

Sementara yang selanjutnya disebut LPAS adalah tempat sementara 

bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Angka 23 mengenai 

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosisal yang selanjutnya 

disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang 

melaksanakan kesejahteraan bagi anak. Bagi narapidanan anak di 

tematkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan 

ketentuan. 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, terdapat hak dan kewajiban bagi anak pidana yang 

secara tegas terdapat dalam pasal 81 ayat (1) bahwa anak yang 
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dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila 

dalam keadaan dan perbuatan anak membahayakan mayarakat. Ayat 

(2) yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhi kepada anak 

paling lama ½ (satu per 2 ) maksimum ancaman pidana penjara bagi 

orang dewasa. (3) bahwa anak pidana dalam Pembinaan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan sampai berumur 18 (delapan 

belas) tahun. Ayat (4) anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari 

lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khsusu Anak dan 

berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat . ayat 

(5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya 

terakhir. Ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana paling lama 10 

(sepuluh) tahun.  

Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA 

merupakan wujud dari kepedulian negada dalam melindungi dan 

menghargai hak-hak anak. Tujuan pembinaan terhadap narapidana 

dan anak yang berkonflik dengan huum berkaitan erat  dengan tujuan 

pembinaan. 

Dalam hal pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana terdapat  prinsip pemasyarakatan sebagai pedoman 

melaksanakan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut: 

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat 

menjalankan perannya sebagai yang baik dan berguna 

b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang 

pembalasan. Ini bererti tidak boleh ada penyiksaan terhadap 
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narapidanan dan anak didik pada umumnya, baik berupa 

tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun 

penempatan. Salah satunya derita yang dialami oleh 

narapidana dan anak didik, hanya dibatasi kemerdekaannya 

bergerak dalam masyarakat bebas. 

c. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada 

mereka penegertian mengernai norma-norma hidup dan 

kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup 

kemasyarakatannya. 

d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk 

atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu 

cara diantaranya adalag agarar mencampur baurkan 

narapidanan dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana 

yang berat dengan yang ringan dan sebagainya.  

e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya 

narapidana dan anak didik, tidak boleh diasingkan dari 

masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang 

terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lembaga 

Masyarakat dan Rumah Tahanan oleh anggota masyarakat 

bebas dan kesempatan untuk berkumpul bersama sahabat dan 

keluarga 

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik, 

tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh 

diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau 

kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. 

Pekerjaanyang diberikan adalah perkerjaan yang terdapat di 

masyarakat dan yang menunjang pembangunan seperti 

meningkatkan industry kecil dan produksi pangan  

g. Pembinaan dan bimbingan yang dberikan kepada narapidana 

dana anak didik adalah berdasarkan pancasila. Hal ini berarti 

bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat 

kekeluargaan dan toleransi disarming meningkatkan 

pemberian pendidikan rohani serta dorongan untuk 

menuanaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang 

dianutnya.  

h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit. Perlu diobati 

agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah 

dilakukannya dalah merusak dirinya, keluarganya, 

lingkungannya , dan dibina atau kejalan yang benar 

i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana penjara 

berupa pembatasan kemerdekaan dalam jangka waktu 

teretentu. 
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j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak 

didik, maka disediakan sarana yang diperlukan. (Soemadi & 

Atmasasmita, 1979: 115)  

 

2.3. LANDASAN KONSEPTUAL 

2.3.1. Anak Berhadapan dengan Hukum 

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil 

antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa 

anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabay sebagai manusia seutuhnya. 

(Djamil, 2013 : 8) 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang 

Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian 

anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga 

anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu 

menurut undang-undang ini telah mendapaykan suatu perlindungan 

hukum.  

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak, bahwa definisi anak adalah orang yang dalam  

perkara anak telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 

(1) ). 

Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut ABH 

yakni anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi 
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korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana.  

Anak yang berhadapan dengan hukum sangat perlu untuk mendapatkan 

perlindungan hukum, asas perlindungan hukum yang meletakkan anak 

menjadi prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak 

sebagai institusi hukum dari sub sistem hukum acara pidana.  

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yaitu asas perlindungan anak, asas kepentingan 

anak, asas hak untuk hidup, asas penghargaan dan juga dalam konvensi 

hak anak, aspek filosifis sesuai dengan penetapan diversi juga melihat 

hak-hak anak untuk secara umum untuk memeproleh tujuan dari 

bekerjanya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditujukan untuk 

membangun sistem perfilan pidana yang adil dan ramah terhadap anak 

(fair and humane) 

Anak yang berdapan dengan hukum memerlukan perlindungan 

hukum serta pendampingan hukum agar anak terhindar dari dampak  

pidana, perlindungan anak berdasarkan pasal 64 Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: 

1. Perlindungan khsusus bagi anak yang berdapan dengan  hukum 

dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang 

berhadapandengan hukum dan anak korban tindak pidana, 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat.  
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2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan 

melalui 

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan 

martabat dan hak-hak anak  

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak 

dini. 

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.  

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang 

terbaik bagi anak. . 

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 

perkembangan  

f. anak yang berhadapan dengan hukum.  

g. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan 

dengan orang tua atau keluarga.  

h. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 

massa dan  

i. untuk menghindari labelisasi.  

The  concept  of  diversion  originally  arose  from  two  

theoretical  rationales.  The  first,  labeling  theory (Becker 1963), 

contends that processing certain youths through the juvenile 

justice system may do more harm  than  good,  because  it  

inadvertently  stigmatizes  and  ostracizes  them  for  having  

committed relatively  minor  acts  that  may  have  been  more  
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appropriately  handled  outside  the  formal  system (Lundman 

1993; Klein 1986). As Akers explained, labeling theory 

“advances the thesis that individuals who are labeled or 

dramatically stigmatized as deviant are likely to take on a deviant 

self-identity and become more, rather than less, deviant than if 

they had not been so labeled” (1994, 128). A label of “deviant,” 

“delinquent”, or “juvenile offender” can affect the way in which 

youths come to define themselves and how society perceives them, 

thus influencing their future behaviors and dictating the social 

roles they can assume (Dick et al. 2004). (office of Juvenile 

Justice and delinquency prevention. 2017 : 2) 

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku 

kejahatan teruatam adalah untuk menghormati hak asasi anak agar 

nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi 

pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak 

wajar. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang 

yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya 

mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi 

mencangkup pula perlindungan atas semua hak serta 

kepentinganya yang menjamin pertumbuhan secara wajar, baik 

secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan 

dapat menjadi oang dewasa yang mampu berkarya.  
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2.3.2. Hak-hak Anak 

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan 

umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara 

rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk 

berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk 

menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. 

Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh 

pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, 

bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam 

proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi 

peningkatan pengembangan perlakuan  adil dan kesejahteraan yang 

bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnnya). Proses 

peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada 

kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian  

tertentu,  mengemukakan  kepentingan  oleh  berbagai  macam pihak, 

mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu 

mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 

tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses 

peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan 

kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan 

pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.  

Dalam peraturan perundang-undangan Republik indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 

menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak: 
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a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umurnya; 

b. Dipisahkan dari orang dewasa; 

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara 

efektif; 

d. Melakukan kegiatan rekreasional; 

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 

yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat 

dan martabatnya; 

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; 

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai 

upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang 

objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup 

untuk umum; 

i. Tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; 

k. Memperoleh advokasi sosial; 

l. Memperoleh kehidupan pribadi; 

m. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. Memperoleh pendidikan; 

o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan 
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p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 

Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan 

(2) Berbunyi: 

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: 

a. Mendapat pengurangan masa pidana; 

b. Memperoleh asimilasi 

c.  Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; d. Memperoleh 

pembebasan bersyarat; 

d. Memperoleh cuti menjelang bebas; f. Memperoleh cuti 

bersyarat; dan 

e. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Berikut juga terdapat faktor dalam pemberian Hak-hak anak 

dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat, yang pertama: faktor pendukung dalam usaha 

pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah 

(Soetodjo, 2006 : 72) 
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a. Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, 

Undang-undang dasar 1945, garis-garis besar haluan 

negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif 

mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak 

anak, undang-undang kesejahteraan anak). 

b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan 

anak adalah permasalahan nasional yang harus 

ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, 

intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal. 

c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran 

mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah 

hukum perlindungan anak, usaha-usaha 

perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap 

kepentingan anak. 

d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas 

usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi 

perlindungan anak. 

Selanjutnya, Beberapa faktor penghambat dalam usaha 

pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah: 

a.  Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai 

usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang 

merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan 

anak. 
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b. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak 

merupakan suatu permasalahan nasional yang harus 

ditangani bersama karena merupakan tanggung 

jawab nasional. 

Selanjutnya Pengertian hak anak menurut Undang-undang 

No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 

tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah 

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut 

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, 

yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  

mendapat  perlindungan  dari kekerasan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia,  

dan  sejahtera. 

2.3.3. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan nama lain 

dari lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, anak yang disebut sebagai anak yang berkonflik 

dengan hukum ialah anak yang telah berusia dua belas tahun tetapi 

belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak 
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pidana. Dari penjelasan anak tersebut  maka yang dimaksud dengan 

tindak pidana anak adalah tindak pidana yang  dilakukan oleh anak 

yang usianya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Berbeda 

dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang 

berorientasi keuntungan untuk kegiatan pembinaanya, Lapas anak lebih  

menekankan pada pendidikan, disebabkan narapidana di sini masih 

dalam usia sekolah/di bawah usia 18 tahun. 

Menurut pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau 

tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang 

petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang meliputi: 

1. Perlindungan  

2. Keadilan  

3. Non Deskriminasi  

4. Kepentingan Terbaik Anak 

5. Penghargaan terhadapt pendapat anak 

6. Kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang anak 

7. Pembinaan dan pembimbingan anak  

8. Proporsional  

9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 

terakhir 

10. Penghindaran pembalasan 
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Sementara fungsi dari Lembaga Pembinaan Anak adalah tempat 

pendidikan dan pembinaan sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak 

didik pemasyarakatan, yakni : 

a. Anak pidana; 

b. Anak Negara; dan  

c. Anak sipil 

Anak yang di tempatkan di LPKA, berhat untuk memperolah 

pendidikan dan latihan baik formil maupun informal sesuai dengan 

bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Selaras 

dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada 

hakekatnya adalah sisitem perlakuan/pembinaan pelanggaran hukum 

yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. 

Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat 

vital dan strategis dalam proses peradilan pidan anak. Sistem 

pembinaan anak harus diarahkan guna kepentingan terbik bagi anak, 

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta 

pengharhaan terhadap pendapat anak.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tat 

Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Ana, LPKA menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. Regristasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, 

pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, 

pengklasifikasian, dan perencanaan program 



52 
 

 
 

b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan 

dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi 

c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan 

pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan 

d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi 

pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta 

pengelolaan pengaduan dan  

e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, 

tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan 

keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.  

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) meliputi pembinaan, perawatan, penegakkan disiplin, 

dan meningkatkan  Pengetahuan dan pemahaman, serta pelayanan 

petugas pemasyarakatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  agar selaras dengan 

konsepsi dan  persepsi berpikir dalam Undang - Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak dan Undang-

Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis membuat 

simpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1. SIMPULAN  

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai IMPLEMENTASI 

DIVERSI DALAM SPPA : Kajian terhadap Efektifitas Peradilan Pidana 

Anak dalam Dimensi Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan 

Penuhnya LPKA ( Studi di POLRESTABES Semarang) , dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Polrestabes Semarang. 

Impelementasi diversi di Polrestabes Kota Semarang pada tingkat 

penyidikan menggunakan pendekatan Restorative Justice belum 

berjalan maksimal, hal tersebut terbukti sepanjang tahun 2014-2018 

dari 33 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak  hanya ada 6 

kasus yang mendapatkan diversi.  Tidak maksimalnya implementasi 

tersebut di sebabkan karena tidak adanya keinginan korban dan 

keluarga korban untuk pemulihan atas tindak kejahatan yang telah di 

lakukan oleh pelaku (restorative justice). 

2.  Terdapat 3 faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya 

implementasi diversi yang ada di Polrestabes Kota Semarang  yaitu: 

a. Keluarga korban masih menginginkan penyelesaiaan perkara 

dengan proses peradilan. Hal tersebut dikarenakan korban dan 
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keluarga korban tidak menerima apabila pelaku yang melakukan 

kejahatan terhadap dirinya hanya mendapatkan hukuman seperti 

mengembalikan kerusakan, dan pengembalian kepada orang tua 

b. Pelaku dan keluarga pelaku tidak dapat memenuhi tuntutan korban 

tehadap ganti rugi yang telalu tingggi. Hal tersebut disebabkan 

karena tuntutan Korban dan keluarga korban untuk pemulihan 

kerusakan yang terlalu tinggi, serta kemampuan pelaku dan 

keluarga pelaku yang tidak bisa mengikuti kemauan korban dan 

keluarga korban, akhirnya proses diversi melalui medias tidak 

berhasil dan pelaku harus menjalani proses peradilan. 

c. Masih terbentuk mindset bahwa pelaku kejahatan harus 

mendapatkan hukuman yang setimpa atas perbuatan yang telah di 

lakukan (retributive). 

3. Hubungan antara pelaksanaan diversi di kepolisian dengan kapasitas 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah Pelaksaan diversi di 

kepolisan dengan Kapasitas LPKA saling berhubungan karena 

pelaksanaan diversi di Polrestabes Kota Semarang yang belum 

maksimal, dapat mengakibatkan over capacity LPKA, sesuai dengan 

data dari tahun 2014-2018 dari 33 kasus tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak  hanya ada 6 kasus yang mendapatkan diversi. Karena 

lembaga kepolisian sampai dengan LPKA merupakan sub sistem 

dalam sistem peradilan pidana anak yang saling berkaitan, untuk itu 

perlu singkronisasi antara korban dan pelaku serta masyarakat untuk 

bersama-sama memaksimalkan pelaksanaan diversi yang dilakukan 
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pada tingkat penyidikan, dengan di bantu oleh Balai Pemasyarakatan 

untuk memberikan bertimbangan serta lembaga kepolisian untuk 

bersama sama mengurai over capacity di LPKA 

5.2.SARAN 

1. Aparat penegak  hukum lembaga kepolisian  sebaiknya bersama sama 

lebih memaksimalkan pelaksanaan diversi sebagaimana telah di 

amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak,  Pasal 7 bahwa pada tingkat 

penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan 

negeri wajib di upayakan diversi 

2. Pemerintah seyogyanya lebih memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat terhadap Pelaksanaan Diversi dengan pendekatan 

Restorative Justice agar masyarakat dapat memahami, sebagaimana 

dalam menegakan hukum harus bersama sama antara legal substance, 

legal struckture dan legal culture untuk menegakkan hukum 

(menjalankan Legal Substance) 

3. Aparat penegak hukum, lembaga kepolisian dan masyarakat sebaiknya 

bersama-sama menciptakan keserampakan atau singkronisasi dalam 

menangangi perkara anak untuk menanggulangi Over capacity di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan cara memaksimalkan 

pelaksanaan diversi melalui mediasi. 
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